
 

 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling i Divisionsforeningens Arbejdsgiverfor-
ening 2022 

 

Lørdag d. 10. september 2022 kl. 11:00 afholdtes generalforsamling i Divisionsforeningens Ar-
bejdsgiverforenings lokaler i Fodboldens Hus, DBU Allé 1, 2605 Brøndby. 

 

Herunder følger referatet i henhold til dagsordenen fremsendt d. 26. august 2022: 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

Arbejdsgiverforeningens formand Thomas Christensen bød velkommen til generalforsamlingen, og 
foreslog på bestyrelsens vegne Gert Eg som dirigent.  

Gert Eg takkede for valget, hvorefter han uden indvendinger konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt forsamlet i henhold til foreningens vedtægter. Herefter foretog han navneopråb, og kun-
ne konstatere at 43 ud af 47 medlemsklubber var fremmødt, hvorfor generalforsamlingen var be-
slutningsdygtig.  

 

Ad pkt. 2: Aflæggelse af beretning 

Arbejdsgiverforeningens bestyrelse aflagde beretning for året i Arbejdsgiverforeningen ved for-
mand Thomas Christensen. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 
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Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab og forelæggelse af budget 

Arbejdsgiverforeningens statsaut. revisor Mona Blønd fra EY aflagde årsregnskab.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Dernæst blev generalforsamling forelagt Arbejdsgiverforeningens budget for 2022/2023.  

Der var ingen bemærkninger til budgettet. 

 

Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag om at konsekvensrette vedtægterne, således at de fremstår kønsneutrale, blev 
vedtaget.  

Ændringsforslaget betyder for Divisionsforeningens Arbejdsgiverforenings vedkommende, at der i 
stedet for formand og næstformand, kommer til at stå præsident og vicepræsident i vedtægterne, 
samt forperson for udvalgene.  

 

Ad pkt. 5: Fastsættelse af medlemskontingent. 

Bestyrelsens forslag om at lade kontingentet være uændret for den kommende sæson blev uden 
yderligere bemærkninger enstemmigt vedtaget.  
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Ad pkt. 6: Valg af formand, næstformand, kasserer og en suppleant. 

Bestyrelsen består jf. vedtægternes § 11 af tre medlemmer og en suppleant. I blandt de tre med-
lemmer vælges en formand, en næstformand og en kasserer. Følgende indstilles til valg: 

Thomas Christensen (OB), som var villig til genvalg 

Torben Oldenborg (AB), som var villig til genvalg 

Claus Christensen (Silkeborg IF), som er villig til genvalg 

Suppleant: Per Rud (HB Køge), som er villig til genvalg 

Kandidaterne blev enstemmigt valgt. 

 

Konstituering: 

Formand: Thomas Christensen (OB) 

Næstformand: Torben Oldenborg (AB) 

Kasserer: Claus Christensen (Silkeborg) 

 

Ad pkt. 7: Valg af medlemmer i øvrige organer. 

a) Forhandlingsudvalg 

Bestyrelsen indstillede Morten Jensen (Viborg), Torben Oldenborg (AB) og Daniel Rommedahl 
(F.C. København), der var villige til genvalg, som medlemmer af forhandlingsudvalget jf. vedtæg-
ternes § 12. 

Kandidaterne blev enstemmigt valgt. 
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b) Bilagsrevisorer 

Gert Eg konstaterede, at foreningens bilagsrevisorer er Hans-Henrik Madsen fra Viborg FF og Bo 
Bay fra HIK. Begge kandidater er villige til genvalg, og indstilles af bestyrelsen. 

Begge kandidater blev enstemmigt valgt til bilagsrevisorer.  

Foreningens bilagsrevisorsuppleant er Niels Kruse fra FC Fredericia. Niels Kruse er villig til gen-
valg, og indstilles af bestyrelsen. 

Niels Kruse blev enstemmigt valgt til bilagsrevisorsuppleant. 

 

Ad pkt. 8: Fastlæggelse af sted for næste ordinære generalforsamling. 

Tidspunktet for næste ordinære generalforsamling blev uden indvendinger fastlagt til lørdag d. 9. 
september 2023. 

 

Ad pkt. 9: Eventuelt. 

Gert Eg konstaterede, at der ikke var andre emner til eventuelt, hvorefter han takkede for god ro og 
orden, og overlod ordet til foreningens formand Thomas Christensen, der konstaterede den formel-
le del af generalforsamlingen for afsluttet. 
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Tiltrådt den _________________________ 

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

Thomas Christensen     Torben Oldenborg 

 

 

 

__________________________   

Claus Christensen 
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